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Οι μαθητές μέσα από τα εργαστήρια αυτά 
θα πειραματιστούν , θα αποκτήσουν 
βιωματική εμπειρία και θα έρθουν σε μια 
πρώτη επαφή με τις Φυσικές Επιστήμες.
Αυτό θα γίνει με ένα φανταστικό ταξίδι 
στις χώρες του κόσμου, όπου οι άνθρωποι 
χρειάζονται τη βοήθεια των μικρών 
ηρώων της τάξης μας ,για να 
αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα.



Το ταξίδι άρχισε με την παραλαβή των 
διαβατηρίων, τα οποία τα παιδιά τα 
συμπλήρωσαν.



Το κάθε παιδί πήρε τον δικό του ήρωα 
,συμπλήρωσε το όνομά του και τον κόλλησε 
στην πόρτα.



Πρώτος 
σταθμός :
Αφρική,Νείλος
Το νερό από το ποτάμι είναι 
βρώμικο. 

Προτείνουν λύσεις για τον 
καθαρισμό του.



Καταλήξαμε  στον καθαρισμό με τούλι και 
με φίλτρο του καφέ



Οι μαθητές καλούνται να θυμηθούν τον κύκλο του νερού. Φύλλο εργασίας



Ταξιδεύουν στην Ασία. Εκεί έχουν να 
διαχειριστούν το <<πολύχρωμο νερό>>.



Νερό κι αλάτι ;
Υπενθυμίζουμε στους μαθητές την τελευταία 
αποστολή . Γίνονται πειράματα με νερό κι αλάτι,  
καθώς και με νερό και ζάχαρη.
Στο διάλυμα με το νερό και αλάτι τοποθετούμε 
ένα αυγό και ρίχνουμε τόσο αλάτι, ώστε να 
επιπλεύσει.



Στάση στην Ινδία. Διαχωρισμός 
στερεών μιγμάτων



Το ταξίδι συνεχίζεται στην Ευρώπη.

Δίνονται στα παιδιά μαγνήτες, συνδετήρες, χαρτάκια και μολύβια. 

Ζητείται από τα παιδιά να πλησιάσουν αυτά τα υλικά κοντά στους μαγνήτες. Τι παρατηρούν;

Ανακοινώνουν τις παρατηρήσεις τους.



Επόμενος σταθμός :
Αυστραλία.
Μετά την ξηρασία τα παιδιά 
πρέπει να κάνουν κάτι για 
ανάπλαση του περιβάλλοντος



Οι μικροί ήρωες για τη λύση 
του προβλήματος σκέφτηκαν 
μια θαυμάσια ιδέα.
Έφτιαξαν χαρτοπολτό και 
μέσα σε αυτόν έβαλαν 
κουκούτσια από φρούτα.







Προορισμός:
δάσος 
Παναγίας 
Βοήθειας
Εκεί τα παιδιά πέταξαν τις 
χαρτόμπαλες που είχαν 
φτιάξει με τα κουκούτσια



Πίσω στην Αφρική. Ο  χορός της βροχής.

• Κατασκευή  οργάνων.



Ας αξιολογηθούμε
• συμμετείχαμε με ζωηρό ενδιαφέρον, διάθεση και ενθουσιασμό στο πρόγραμμα

• αναπτύξαμε μεταξύ μας πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και υπευθυνότητας

• η «διαδρομή» μας γέμισε ικανοποίηση και χαρά

• είναι το αποτελεσματικότερο κίνητρο για την παραπέρα συνέχιση της προσπάθειας 
μας

• μπορούμε να εντοπίζουμε στον χάρτη τις διάφορες ηπείρους

• αναπτύξαμε την ικανότητα των κατασκευών

• να εκφράζουμε ελεύθερα την άποψή μας και να την τεκμηριώνουμε  με 
επιχειρήματα 

• να μπορούμε να διαχειριστούμε τα μέσα
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